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  دهيچک
دهاي آن یـ توئیت پارازیـ رات جمعییـ ا تغیـ سـم  یتین نسـبت پاراز یهاي تخم سن براي تخمن از تلهیمحققبعضی از 

-مارششـ هـا بـا   ن دادهیاکمی ي رابطهن حال یبا ا. انداستفاده کرده) Encyrtidaeو  Scelionidaeهاي متعلق به خانواده(

ن بررسـی  یـ در ا. شـود ن روش احسـاس مـی  یازي به استاندارد نمودن این لذا .ده استیاي بررسی نگردمزرعهمطلق  هاي
ک یـ ن منظـور،  یـ براي ا. گرددمحقق ها تله توسطدها یتوئیاندازي پارازدامدر به ،تخمکه نقش ارتفاع و تراکم  دهیگردتالش 
و سـه  ) متـر یسـانت  70و  40، 20(تصادفی در پنج بلوك بـا سـه سـطح ارتفـاع      ي بلوکهاي کاملهیل بر پایش فاکتوریآزما

مـار دو  یدر هر بلوك و براي هـر ت  .اجرا شدن یف آباد ورامیاي در شردر مزرعه) ک، دو و چهار دسته تخمی(سطح تراکم 
هاي تخم در هر نوبـت  تله ک سري ازیب ین ترتیبد. دیي متوالی تکرار گردش در دو هفتهیآزما .مشاهده در نظر گرفته شد

 11بهشت و بعـدي در  ین تله گذاري در چهار اردینخست. ک هفته بعد برداشته شدیش گذاشته شد ویي آزمابر اساس نقشه
 T. grandisو  Trissolcus vassilievi يک از دو گونـه یـ سـم کـل بـه انضـمام هـر      یتینسبت پاراز. بهشت انجام شدیارد

ن وجـود، در  یـ بـا ا  .ري نداشـتند یسم تأثیتینه ارتفاع و نه تراکم روي پاراز ،گذاري نخستتلهدر . سه قرار گرفتیمورد مقا
 70و  20هـاي نصـب شـده در ارتفـاع     در تلـه  T. grandis سـم  یتیداري در درصـد پاراز ن تله گذاري، تفـاوت معنـی  یدوم
ن گونـه  یـ ي اگروه دوم مورد حملـه  درصد 4/34گروه نخست در برابر  درصد 8/10متر مشاهده شد، به طوري که یسانت

و  9/12د، بـه طـوري کـه    یدسته تخم به ثبت رس دوو  کیهاي ن تراکمیدار بار معنییک تفاوت بسیاز طرفی،  .قرار گرفتند
سـم کـل در   یتیداري در پارازچ تفاوت معنـی یه. ندقرار گرفت T. vassilieviي از تراکمهاي مذکور مورد حمله درصد 9/37

رسـد  به نظر می .درصد بود 50باً یو تقر 5/11ب یسم کل در دو نوبت تله گذاري بترتیتیپاراز. وم مشاهده نشدتله گذاري د
کـی از  یتواند ن مییا . وجود داردT. vassilievi و در جهت عکس در T .grandis هاي گندم درلی به سمت باالي بوتهیتما

سـم  یتیداري از پارازانحـراف معنـی   .سـازد ر مـی یآنها را امکانپـذ  ستییا و همزجدستخوان دو گونه را یی باشد که زیاجزا
  .دیها مشاهده گردعی زنبورها در تلهیب طبیاي و ترکمزرعه

  
  Trissolcus vassilievi, Trissolcus grandis ي تخم، نمونه برداري،تلهد تخم، ییتویپاراز :ديیواژه هاي کل
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Abstract 

Some researchers have been used sunn-pest egg traps for estimating parasitism rates or 

population changes of its egg parasitoids (belonging to Scelionidae and Encyrtidae). However, 

quantitative relationships of these data to absolute field counts have not been studied. It is felt so a 

need for standardizing this method. In this study, it was attempted to discover role of height as well 

as egg density per trap in catching parasitoids. For this purpose, a factorial experiment at a RCBD 

basis was run in five blocks with three levels of height (20, 40, and 70cm) and three levels of 

density (1, 2, and 4 clutches of eggs) in a field in Sharifabad, Varamin. Two observations for each 

treatment were included in each block. Experiment was repeated in two sequential weeks. Thus a  

series of egg-traps were placed each time, based on map of design and removed one week later. 

First trapping was carried out at April 24th and later one at May 1st.  Rate of parasitism by 

Trissolcus vassilievi and T.grandis as well as overall parasitism were compared. In the first 

trapping, neither height nor density made an effect on parasitism. In second trapping however, it 

was observed a significant difference in %parasitism by T.grandis between traps placed at 20 and 

70 cm, as 10.8% of first one vs. 34.4% of second one was attacked by this species. On the other 

hand a highly significant difference also was recorded between densities 1, and 2 egg masses, as 

12.9 and 37.9% of respected densities was attacked by T.vassilievi. No significant difference was 

seen in overall parasitism in second time of trapping. Total rate of parasitism was 11.5 and ≈ 50% in 

two times of trapping respectively. It seems that there was a tendency toward top of wheat plants in 

T.grandis and in an opposite direction in T.vassilievi. This may be one of the components that 

separates two species niche and makes their co-existence possible. Significant biases were observed 

in traps both in parasitism percentage and natural combination of wasps.  
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  مقدمه
بـرداري از حشـرات بـه دو    هاي نمونـه ي روشهیکل

متکـاف والکمـن   (شـود  م مـی یگروه مطلق و نسبی تقسـ 
نـی از تـراکم در واحـد    یدر روشهاي مطلـق تخم ). 1982

-د، حـال آنکـه در روش  یآدست میستگاه بهینی از زیمع

هـاي  ا زمـان یـ هـا  ن مکـان یاي بسهیهاي نسبی غالباً مقا
قـدار  از ماطالعـی  کـه  نیـ بدون اشود، مختلف حاصل می

در براوردهاي مطلق دقـت  . باشد ت دردستیواقعی جمع
غالباً بـه منظـور   (باال و در براوردهاي نسبی سرعت باال 

مـورد نظـر اسـت    ) ت آفاتیریم در مدیتصمع یسراتخاذ 
) 1990(طــوري کــه مــانلی بــه). 1982متکــاف و الکمــن (

بـرداري  نههاي نمووهیاري از شیخاطرنشان ساخته، بس
ل به براوردهاي مطلـق را دارنـد و در   یت تبدینسبی، قابل

لی در دسـترس باشـد، بـراورد    ین تبـد یصورتی کـه چنـ  
ی یتنهـا ک روش بهیقتر از یحاصله از نسبت دو روش دق

ن نسـبتی  یدرمورد سن گندم چن) 1383(پور رانییا. است
ي کامـل نسـل   را براي مراحل مختلـف پـورگی،  حشـره   

-ري بـه یـ گد با استفاده از تور حشرهیجد مادري و نسل

عنـوان روش مطلـق   عنوان روش نسـبی و کـوادرات بـه   
ی در سالهاي مختلف یهامورد بررسی قرار داد و تفاوت

ان مراحـل  یـ ن در میوجو و همچنـ  ن گندمیاه، بیک گیدر 
در مـــورد . مختلـــف رشـــدي حشـــره مشـــاهده نمـــود

زبـان  یمهـاي تخـم   دهاي تخم سن گندم از تلـه ییتویپاراز
، سطح )1373 ایتفقدي ن(سم یتیبراي براورد درصد پاراز

ت یرات جمعییا تغی )1373رجبی (اي خاص پراکنش گونه
 .استفاده شـده اسـت  ) 1375رانی پور یا(زنبورهاي انگل 

هـا  تلـه ن یـ از از یـ ن ک ،یسـت یهاي فونیبررسـ  ن دریهمچن
 و الـف  1377پور و همکـاران  رانییا( استفاده شده است

ش اوغلـــو و اوزر یممـــ. )1379وري و عســـگري نـــ ،ب
ت یـ ن زمـان آغـاز فعال  ییهاي تخم براي تعاز تله) 1994(

 ی گندمیهنوز سن اروپا هنگامی که ،دهاي تخمییتویپاراز
E.maura L.    شروع به تخمگذاري نکرده بود، اسـتفاده

دها قبــل از ســن در ییــتویکردنــد و پــی بردنــد کــه پاراز
دسـت  هـا بـه  ی که با تلـه یهانیتخم. مزرعه حضور دارند

باشند کـه  بندي در روشهاي نسبی میند قابل دستهیآمی
، 1هاي خـاکی مانند تله(هاي تصادفی خود به دو گروه تله

هاي ل تلهیاز قب(هاي جلب کننده تله و) رهیو غ 2ايشهیش
گردنـد  م مـی یتقسـ ...) رومـونی و یاي، کفرومونی، طعمـه 

هـاي تخـم   تلـه ). 1982ن متکـاف والکمـ   ،1385بر شهیش(
-اي محسوب میا طعمهیزبانی یهاي مسن گندم جزو تله

. هـا هسـتند  ي انگـل جلب کنندهرومون یشوند که حامل ک
هاي حاصل از آنهـا نسـبی بـوده و فاقـد     نین تخمیبنابرا

بـراي   .استتی یجمع 3متمرکزهاي در بررسیدقت کافی 
سـازي  نـه یاز به بهین ،ق مطلقیهاي دقنیابی به تخمیدست
ن یي بـ ک بررسـی جـامع بـراي کشـف رابطـه     یـ و ها تله

هـا  اندازي تلهدامزان بهیمبا دها ییتویانبوهی واقعی پاراز
ن درصد ییزبان و تعیی چون شمارش تخم میهاروشبا 

ماننـد آنچـه   ( نیی با سطح معـ یسم در کوادراتهایتیپاراز
رانـی  یهاي ازبان در بررسییر مراحل میساکه در مورد 

در کارهـاي   .باشـد مـی  )مـده اسـت  آدست به) 1383(رپو
اي کمتر مـورد توجـه قـرار گرفتـه     ن رابطهیگذشتگان چن

اشاره کرده است که اسـتفاده  ) 1373(است و تنها رجبی 
گـذاري و  سه با دو روش تلـه یري در مقایگاز تور حشره

تر و بهتـر اسـت، بـدون    آوري تخم از مزرعه آسانجمع
لذا، . وه ارائه داده باشدیج سه شینتا نیاي بسهینکه مقایا

عوامل مؤثر در جلب زنبورهاي انگل به تلـه   دیدر ابتدا با
در . ردیـ دام اندازي آنها مورد توجه قرار گزان بهیها و م

زبان و ارتفـاع نصـب   یررسی دو عامل تراکم تخم مبن یا
مورد بررسی دها ییتویپاراز دام اندازيبهتله در شکار و 

ار یرهـاي بسـ  یهی اسـت کـه متغ  یاسـت و بـد  قرار گرفته 
ت برخـوردار  یـ توانـد از اهم ن راستا مییز در ایگري نید

نـده مـورد توجـه    یلی آیهاي تکمدر بررسی بایدباشد که 
  . ردیقرار گ

  
  
  

                                                 
1 Pitfall  
2  Window pane 
3  Intensive 



 1391سال / 4شماره  22جلد / نشریه دانش کشاورزي و تولید پایدار                                         پور و خرازيایرانی                          48
 

  هامواد و روش
بـی  یاي به ابعـاد تقر ن بررسی مزرعهیبراي انجام ا

 35واقـع در (ن یف آبـاد ورامـ  یي شرک هکتار در منطقهی
 48درجــه و  51ي عــرض شــمالی و قــهیدق 24 درجــه و

انتخــاب شــد و از ابتــداي فصــل ) ي طــول شــرقیقــهیدق
و  4/2/79خهـاي  یدر دو نوبت بـه تار  1379زراعی سال 

متأسـفانه  . ک هفته انجام شدیمدت گذاري بهتله 11/2/79
  . شتر را سلب نمودیبرداري بانجام سمپاشی امکان نمونه

ل در قالب طرح بلوکهاي یتورصورت فاکش بهیآزما
در سـه  (بـا دو فـاکتور ارتفـاع     )RCBD(کامل تصادفی 

در سـه سـطح   (و تـراکم  ) متریسانت 70و  40، 20سطح 
بـا دو مشـاهده در   ) زبـان یک، دو  و چهار دسته تخم می

. اجـرا شـد   و جمعاً در پنج بلوك ماریهر بلوك براي هر ت
رتفــاع هـا و نصـب در ا  تـر تلــه دا کــردن راحـت یـ جهـت پ 

متـر  یسـانت  150ارتفـاع  رکهـاي چـوبی بـه   یمناسب، از د
ده یـ ن کوبیدر زم يمتریسانت 20عمق  تاکه استفاده شد 

جـاد  یهـاي مـذکور عالمتگـذاري و بـا ا    و در ارتفاع ندشد
. دیـ جـاد گرد یها اارهاي کوچک، محلی براي بستن تلهیش
 10فواصـل مسـاوي    ی بـه یتـا  18ف یرکها در پنج ردید

  . گر نصب شدندیدکیقدمی از 
 4×12لی بـه ابعـاد   یتله ها مقواهاي سبزرنگ مستط

متر بودند که در جهت طولی دو مرتبه در فواصل یسانت
سـطح  تـا شـدند و تخمهـا بـه     Пشـکل حـرف   مساوي به

زبـان  یي مک روزهیتخمهاي . داخلی آنها چسبانده شدند
هاي گنـدم  شگاهی سن برروي دانهیهاي آزمااز پرورش
د یها تالش گرددر انتخاب دسته تخم. ت آمددسخشک به

عـدد   12-15(هاي با بزرگی مشابه االمکان از دستهحتی
ن مقـوا  یدر دو انتهاي ا. استفاده شود) تخم در هر دسته

ی یبا کمک پانچ، جهت عبور نـخ کـاموا  چهار عدد سوراخ 
. جـاد شـد  یهـاي گنـدم ا  رکهـا و بوتـه  یها به دو بستن تله

ک یـ ها تله. انجام شدي طرح ساس نقشهها بر اع تلهیتوز
شگاه، دسـته  یاز انتقال به آزماآوري و پسهفته بعد جمع

ده یــروي مقــوا بر ســم ازیتیتخمهــاي مشــکوك بــه پاراز
خ، یتـار (از کدبندي و ثبت اطالعات مربوطـه  و پس ندشد

 5/1×10شـی بـه ابعـاد    یهـاي آزما به لوله) مار و تکراریت
ــا یســانت ــا زم ــل و ت ــر منتق ــروج پارازمت ــتوین خ دها یی

شـمارش  از خروج زنبورها، اقدام به پس. نگهداري شدند
) 1988(د کوزلـوف  یـ آنهـا بـا اسـتفاده از کل    ییشناساو 

  . دیگرد
سـم کـل و   یتیبـار بـراي پاراز  کیهاي آماري هیتجز

ــار نکیــ ــب ــهیــز بــراي هری  Trissolcusيک از دو گون

vassilievi Mayr   وT. grandis Thom.   فاده بـا اسـت
م یترسـ  .انجام گرفـت ) 1377سلطانی ( SASافزار از نرم

    .انجام شد   Excelنمودارها با
ــتفاده از     ــا اس ــم ب ــرداري از تخ ــه ب ــان نمون همزم

تکرار و هشت نوبت  10متر مربعی در  25/0کوادراتهاي 
زي خاتمـه  یـ بهشت تا اول خـرداد کـه تخمر  یاز چهار ارد

ــت، انجــام گرد ی ــاز ا. دیــاف ن یبــراي تخمــ هــا ن دادهی
هـا بـا آزمـون    ي آنها با تلـه سهیعی و مقایطبسم یتیپاراز

2χ دیاستفاده گردرسون پی.  
  

  ج و بحثینتا
ــ ــه یدر اول ــت تل ــه ن نوب ــارگــذاري ب خ چهــارم یت

مارهـا و  ین بلوکها، تیداري بچ تفاوت معنییه ،بهشتیارد
سـم کـل و چـه    یتیزان پارازیـ اثرات متقابل آنها چـه در م 

ــر  ــورد هـ ــدرمـ ــه ک ازیـ   و T. vassilieviي دو گونـ
 T. grandis  سـم کـل   یتیپاراز). 1جـدول  (مشاهده نشد

آن مربوط  درصد 4/8بود که  درصد 6/11ن دوره یدر ا
  T. grandisمربـوط بـه    درصد T. vassilievi ، 7/2به 
ــو بق ــه  ی ــوط ب  Ooencyrthus telenomicidaه مرب

Vassiljev ــ ــخ یا غیـ ــل تشـ ــودیرقابـ ــر. ص بـ ن یکمتـ
ــا یســانت 40انی یــســم در ارتفــاع میتیپاراز  7/10متــر ب

 4/16متــر بــا یســانت 70 ارتفــاع ن دریشــتریو ب درصــد
تخـم  ش تـراکم  یسـم بـا افـزا   یتیدرصد پاراز. بود درصد

د مسـتقل  یداري نشان داد که مؤرمعنییکاهش غمیزبان 
. باشـد هاي منتخب میتراکم ياز تراکم بودن در محدوده

ک یـ در تـراکم   درصد 5/21 سمیتیپارازن درصد یشتریب
. در تراکم چهار دسته تخم بود درصد 7/8ن آن یو کمتر
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-ي فـوق ونهگک از دو یباً مشابهی در مورد هریروند تقر

  . الذکر مشاهده شد
داري در ز تفاوت معنییگذاري نن نوبت تلهیدر دوم
مارهـا و اثـرات   یک از تیـ چیسم کـل در ه یتیدرصد پاراز

حال، اثـر تـراکم بـرروي    نیبا ا. متقابل آنها مالحظه نشد
T. vassilievi  و اثر ارتفاع بررويT. grandis  معنـی-

 .Tسـم  یتیکـه درصـد پاراز  طـوري ، به)1جدول( دار بود

vassilievi  9/12ن یانگیـ ک دسـته تخـم بـا م   یدر تراکم 
داري کمتــر از تــراکم دو دســته بــا بطــور معنــی درصــد

ن گونـه  یـ سـم ا یتیزان پارازیم. بود درصد 9/37ن یانگیم
دار رمعنـی یر و غیمتغ درصد 29تا  20ن یدر سه ارتفاع ب

سـم در ارتفـاع   یتیز پارازیـ ن T. grandisدر مـورد   .بود
داري کمتـر از ارتفـاع   و بطـور معنـی   درصد 8/10ن ییپا

ده یـ وابستگی به تراکم دبود ولی  درصد 4/34فوقانی با 
 6/19کـه در سـه تـراکم مـورد بررسـی بـا       ينشد بطور

در تـراکم   درصد 7/29در تراکم دو دسته تخم تا  صددر
حال در نیده نشد، با ایداري دچ تفاوت معنییدسته ه کی

تفـاوت    .گر بودیش از دو تراکم دیک دسته تخم بیتراکم 
 .Tسـم  یتیدر پاراز درصـد  95ز در سـطح  یداري نمعنی

vassilievi بــا و پــنجم  درصــد 9بــا ن بلوکهــاي اول یبــ
ر بلوکهــا یدر ســا .ده شــدیــدســم یتیزپارا درصــد 2/35

ونـد در  ن ریا. بود درصد 6/30تا  15/23ن یسم بیتیپاراز
تـا   5/4در بلـوك اول و   درصد 22(ر بود ینوبت اول مغا

توان آن را به اثر نمیو لذا  ) ر بلوکهایدر سا درصد 6/8
  .ه اي مزرعه نسبت دادیحاش

بـود کـه    درصد 6/49سم کل در نوبت دوم یتیپاراز
 درصد T. vassilievi ،22از آن مربوط به  درصد 2/27

  ه مربــــوط بــــه یــــو بق T. grandisمربــــوط بــــه 
O. telenomicida ن یکمتـر . ص بـود یر قابل تشـخ یا غی

 6/61ن یشـتر یو ب 20در ارتفاع  درصد 9/39 سمیتیپاراز
ک رونــد یـ متــر بـود کـه از   یسـانت  70درارتفـاع   درصـد 

شـتر تـابع   ین رونـد ب یا. شی با ارتفاع برخوردار بودیافزا
در سه تـراکم مـورد بررسـی     .بود T. grandisرات ییتغ
و  درصـد  7/42ک بـا  یـ سم در تـراکم  یتیز حداقل پارازین

رات ییـ ن تغیـ ا. بـود  درصـد  5/57حداکثر در تراکم دو با 
  .دار نبودمعنی

ــا  درصــد 8/30در مجمــوع دو نوبــت  از کــل تخمه
 T. vassilieviمربوط به  درصد 9/17که  ندته شدیپاراز

ب یـ ن ترتیبد. بود T. grandisمربوط به  درصد 5/12و 
،  T. vassilievi درصـد  1/58تهـا  یاز مجمـوع کـل پاراز  

  درصــــــــد T. grandis  ،9/0 درصــــــــد 4/40
 O. telenomicida  ی یرقابــل شناســایغ درصــد 6/0و

از کل تخمهاي نصب شـده در   درصد 77/2ضمناً . ندبود
د که قابـل انتسـاب   یود گردمفقدر مجموع دو نوبت ها تله

  . به شکارگرها است

  
  .سم کلیتیک هرگونه و پارازیتفکگذاري بهدر دو نوبت تله) Pو  Fر یمقاد(انس یي وارهیي تجزخالصه -1جدول

  T. vassilievi  T. grandis  سم کلیتیپاراز  
  اثرمتقابل  تراکم  ارتفاع  اثرمتقابل  تراکم  ارتفاع  اثرمتقابل  تراکم  ارتفاع

نوبت 
  اول

F 28/0  74/1  23/0  1/0  75/0  29/0  65/0  99/0  54/0  
P 75/0  19/0  92/0  91/0  48/0  88/0  53/0  38/0  71/0  

نوبت 
  دوم

F 91/1  88/0  74/0  64/0  39/4*  72/1  08/4*  85/0  13/1  
P 16/0  42/0  57/0  54/0  021/0  17/0  026/0  44/0  36/0  

عامـل دو و بـراي اثـرات    صورت براي هر دو ي آزادي درجهو  32ي آزادي مخرج درجه ،ساتیدر تمام مقا% (5دار در سطح احتمال معنی •
  ).باشدمتقابل چهار می
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نمونه برداري در مزرعه همزمان با تلـه گـذاري بـا    
استفاده از کـوادرات آغـاز شـد و تـا اول خـرداد جمعـاً       

اوج تـراکم تخـم    .دیهشت نوبت نمونه برداري انجام گرد
عدد بر متر مربـع بـه دسـت     4/182بهشت یدر هشتم ارد

. افــتیبهشــت بــه شــدت کــاهش یارد 16آمــد و بعــد از 
 89/18ن و ییري پــایــســم کــل در آغــاز نمونــه گیتیپاراز

ــد ــارم ارد درص ــود یدر چه ــت ب ــه  . بهش ــی در نمون ول
ري نشان داد به طـوري  یش چشمگیهاي بعدي افزایبردار

 رصـد د 100تـا   75هاي بعـدي  که در تمام نمونه برداري
اي تـراکم تخـم،   رات مزرعـه ییـ تغ. ته بودنـد یها پارازتخم

ها در ک گونهیسم به تفکیتیسم کل و پارازیتیزان پارازیم
به طوري که مالحظـه مـی   . نشان داده شده است 1شکل

خ نصـب  یسم در تله ها با آغـاز تـار  یتیشود الگوي پاراز
ن حـال در هـر دو   یـ دارد، بـا ا شـتري  یبتله ها همـاهنگی  

نتر از مقدار مطلق براورد شـده  ییپا درصد 50-60 نوبت
هاي ل باشد که تخمین دلید به ایهماهنگی مذکور شا. بود
د قابــل ییــتویکــی دو روز اول بــراي پارازیزبــان فقــط یم
ک هفتـه در  یی که یهاب تخمین ترتیبد .رش می باشندیپذ
تـه  یار زنبورهـا هسـتند اگـر در روزهـاي اول پاراز    یاخت

رند یی قرار می گیمورد توجه زنبورها گر کمترینشوند د
سـم در  یتیو لـذا رونـد پاراز   ها مواجه می شوندکه با آن

عـی در روزهـاي نخسـت نصـب تلـه      یاز رونـد طب تله ها 
زبـان بـا زمـان    یت تخـم م یـ کـاهش مقبول . ت می کندیتبع

 بـراي مثـال  (شده است  گزارشز یگر نین دیتوسط محقق
، تخم سن گنـدم دهاي ییتویدر مورد پاراز 1352صفوي، 

ــترند، ــادفري،  1986 اسـ ــا  1994و گـ ــورد سـ ر یدر مـ
ن اسـتدالل قابـل   یز با همـ یب مذکور نیار. )دهاییتویپاراز
هـاي انگلـی شـده در    تخمح که ین توضیه است، با ایتوج

 شـوند جمع آوري مـی ها مزرعه که همزمان با نصب تله
 تلـه  ک بـه زمـان  ینزدی که یهابرابر است با مجموع تخم

هنـوز   تر کهمییقدتخمهاي  يشده به عالوه انگلیگذاري 
ر زمانی براي وقـوع  یب تأخین اریدر ا .انددهیخ نگردیتفر

ــســم نیتیپاراز ــز بای ــد ی ــاظ شــود، ب ــه  ید لح ــی ک ن معن

ر بروز مـی کنـد و   یوز تأخکی دو ریها با سم تلهیتیپاراز
م یي مسـتق سـه یسـم همـان روز قابـل مقا   یتیا پارازبـ لذا 
از جملـه تفقـدي   (ان ینیشـ یدر کارهاي پ متأسفانه. ستین
ن ین دست بیاي از اسهیمقا) 1375پور رانییو ا 1373ا ین

  چ نــوع یهــ. عــی وجــود نــداردیســم طبیتیهــا و پارازتلــه
سم کـل و تـک تـک    یتیروابط وابسته به تراکمی در پاراز

ــار   ــه در تـ ــا چـ ــه هـ ــف خیگونـ ــاي مختلـ ــه در  ،هـ   چـ
 ، =F=   ،42، 1df 187/0( ده نشدیدهاي مختلفکوادرات

67/0 P=  ،06/0-  = r  ،0008/0- b = ها، براي کل داده
ن بـر خـالف   یـ ا . ).ر روابط نشان داده نشـده اسـت  یسا

ــزارش ــاي اگ ــییه ــورران ــافی یام ،)1381(پ ، )1379(رمع
و امیــر معــافی و پــارکر ) 1381(امیرمعــافی و همکــاران 

نی ب وابستگی به تراکم زمـا یباشد که به ترتمی  )2002(
و وابستگی به تـراکم مکـانی بـراي     T. vassilievi براي 

T. grandis ن اخـتالف  یـ ل ایـ د دلیشا. اندمالحظه نموده
هــاي نامبردگــان ن باشــد کــه در بررســییــمربـوط بــه ا 

تر از بررسی حاضر بـوده  عیاس زمانی و مکانی وسیمق
به جـاي زمانهـاي   (ن معنی که سالهاي مختلف یبد. است

و مزارع با تراکمهـاي مختلـف   ) ک فصل زراعییمختلف 
مـورد بررسـی   ) ک مزرعـه یـ هاي مختلف جاي مکان به(

ت همگـن تـر بـوده و    یک مزرعـه وضـع  یـ در  .بوده است
دها بر ییتویاحتماالً واحدهاي مجاور به علت تحرك پاراز

ر یز تأخیک فصل نیدر خالل . گذارندگر اثر مییکدیروي 
شی آنها با زمان باعث یافزادها و روند ییتویزمانی پاراز

ش از آن که از تراکم متـأثر  یسم بیتیمی شود روند پاراز
 1ن امـر در شـکل   یـ شود، از زمان فصل متأثر گـردد و ا 

بخوبی ملحوظ است، بـه طـوري کـه علـی رغـم کـاهش       
سم همچنـان  یتیپاراز ،زيیتراکم در اواخر دوره ي تخمر

ــ .بــاال مانــده اســت  صــفوي تحقیقــاتدر  رونــدين یچن
ــییا ،)1352( ــور رانــ ــافی یام ،)1375(پــ  ،)1379(رمعــ

و امیــر معــافی و پــارکر ) 1381(امیرمعــافی و همکــاران 
  . ز مشاهده شده استین  )2003و  2002(
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  . ف آبادیک گونه هاي انگل در مزرعه ي شریسم به تفکیتیرات فصلی فراوانی تخم سن گندم و پارازییتغ -1شکل

  )درصد(فراوانی نسبی  -متر مربع مزرعه بفراوانی مطلق بر  -الف 

  
سم تله ها با یتیا پارازین که آیبراي پی بردن به ا

ر از یا خیداري دارد اي اختالف معنیسم مزرعهیتیپاراز
ه حاکی از آن جیتاستفاده شد و ن رسونیپ 2χآزمون 
ها از درصد در هر دو نوبت تله گذاري اختالفبود که 

براي نوبت  2χ=  2/94(دار بود عی معنییسم طبیتیپاراز
ک درجه آزادي یبراي نوبت دوم با  2χ=  33/922اول و 

ها و ها در تلهب گونهیعالوه ترکبه ). P >001/0و 
ک به هم بود ولی اختالف ین که نزدیز با ایکوادراتها ن

ک درجه آزادي و یبا  2χ=  65/9( نشان داد يدارمعنی
01/0< P گفتنی است در نوبت ). فقط براي نوبت دوم

د، یمالحظه گرد T. vassilievi ها فقط اول در کوادرات
ها ن حال در تلهیبا ا. ن آماره قابل محاسبه نبودیلذا ا

.  بود T. grandisها مربوط به نمونه درصد 2/23
 4/44و  8/54ها ها در نوبت دوم در تلهنسبت گونه

ب یبترت درصد 6/40و  4/59و در کوادراتها  درصد
الزم . بود T. grandisو  T. vassilieviهاي براي گونه

سم درهر دو یتین در صد پارازیشتریبه ذکر است که ب
کتر به براورد ت درارتفاع فوقانی رخ داد که نزدینوب

ها در ارتفاع ب گونهیترک ن حالیبا ا. کوادراتها بود
عی محل تخمگذاري سن یکه حدود طب(متر یسانت20

کتر از دو یبه شمارش کوادراتها نزد) گندم می باشد
گر بود ولی از معدل سه ارتفاع انحراف یارتفاع د

ب در ین است که ارین امر ایل ایدل. شتري داشتیب
نی رخ داده ییارتفاعهاي باال در جهت مخالف ارتفاع پا

گر را تا حدودي خنثی نموده یکدآنها ی است و لذا معدل
واکنش متفاوت ی احتماالً به ین اختالفهایچن. است
 ،رنگ تله و ، طرحدها نسبت به تراکم، ارتفاعییتویپاراز
عی تخم ی، تراکم طب)1385شه بر یش(طی یرهاي محیمتغ
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زبانی یي مد در هر لکهییتویزمانی که پاراز ،زبانیم

الگوي  ،)1996س یون آلفن وجرو( دینماصرف می
ر یغو حرکت  )1379ر معافی یام( 1ايپراکنش لکه

متأسفانه  .گرددبر می )1978 هسل( بورهازنتصادفی 
ن یبا ا .ن مورد وجود نداردیاي در اد کنندهییي تأداده

دهاي ییتویپاراز ک بررسی مشابه در موردیدر حال 
 Bacterocera (=Dacus)وهیم شرقی مگسد یبراکن

dorsalis (Hendel) طور بهاي یي پاپاوهیهاي ماز تله
زبان یالرو مگس م ایآلوده شده با تخم  مصنوعی

ي الرو وه و تلهیي تخم مب تلهیترتاستفاده شد که به
داري در اختالف معنی. ده شدندیوه ناممی

هاي دهاي الروي بدام اندازي شده توسط تلهیتوییپاراز
هاي ا و تلهپاپایخته شده از درختان یي آووهیالرو م
 58-60که در هر دو گروه ي، بطورده نشدید نیروي زم

ي غالب وه توسط گونهیالروهاي داخل م صددر
 .)1995ستا یس و باتیهر( بودنددها انگلی شدهییتویپاراز

زبانی براي بررسی یهاي مدهد که تلهن نشان میای
ن یی مناسبی دارند که موافق ایدها کاراییتویپاراز

ن یاي برابطه) 2008(مونز یهولمر و س. بررسی است
سم یتیزان پارازیو م رنگي زرد هاي چسبندهشکار تله

 Eretmocerusد ییتویعسلک پنبه توسط پاراز

emiratus Zolnerowich and Rose  در برگهاي
دا نکردند ولی یان پیاهان مختلف از جمله انواع کدوئیگ

ي انبوهی نسبی سهیها را براي مقان تلهیا ،حالنیبا ا
مناسب  ،ک مکانیدر زمانهاي مختلف در د ییتویپاراز

هاي تخم در این تحقیق تواند در مورد تلهاین می. ندافتی
تفاوت در واکنش حشرات مختلف از . نیز صادق باشد

رقابل یغها و هاي تلهدها به محركییتویجمله پاراز
ل یبه دلتی یهاي جمعابییها در ارزنان بودن تلهیاطم

ن مختلفی بوده است یي محققمورد اشاره ،طییاثرات مح
س یبرنا ).1385شه بر یشد به یرجوع کن به عنوان مثال(

شواهدي در مورد واکنش متفاوت ) 1994(و چاپمن 
در مورد واکنش ) 1379(اهخوار و موسوي یحشرات گ

                                                 
1  Patchy  

عی به شکل، اندازه، رنگ و محرکهاي یدشمنان طب
ها زان شکار تلهیدر واقع م .اندی ارائه کردهیایمیش

باد، جهت  ر عواملی چون آب و هوا،یبشدت تحت تأث
  ،)زبانهاي موجود در مزرعهیم(ب یمنابع رق ت تله،یموقع
  ره قرار یو غگر یکدیاز ها تلهي و فاصلهرنگ  ،طرح
هشت رنگ ) 1981(دول و چري به عنوان مثال  .ردیگمی

 اه مرکباتیهاي چسبنده را براي مگس سمختلف تله
Aleurocanthus woglumi Ashby (Homoptera:  

Aleyrodidae)  ،د و هفت گونه ییتویدو گونه پاراز
سه قرار دادند و رنگ یکفشدوزك شکارگر آن مورد مقا

عالوه به. افتندیگر یتر از رنگهاي دزرد را جلب کننده
ي مهیهاي نصب شده در نعی مذکور در تلهیدشمنان طب

این . شتر گرفتار شدندیب ان مرکباتتحتانی تاج درخت
. باشدها میبه تله ي نقش ارتفاع در جلبنشان دهنده

 Spodopteraدر مورد ) 2004(مالو وهمکاران 

frugiperda (Smith)  مشاهده کردند که عالوه بر نوع
-گذارد و تلهمحرك تله، ارتفاع تله در شکار آنها اثر می

هاي فرومونی که در یک و نیم متري نصب شده بودند 
ا ها رشب پره ،در دو متريواقع هاي مشابه بیش از تله

هاي نانسن و همکاران در بررسی .دام انداختندبه
 Cryptolestesارتفاع نقشی در شکار سوسک ) 2004(

ferrugineus (Stephens)  نداشت ولی دو متغیر
س انریااز کل و درصد 48زمانی و سه متغیر محیطی 

ي تله) 2008(اما و همکاران یناکا. ها را توضیح دادندتله
گر یي دنه سازي شدهیدو طرح به ز استاندارد را بایمال

سه کردند و لف مقایمخت 2براي جداسازي اشکوبهاي
دا ین طرح تله با اشکوب پیداري باثرات متقابل معنی

دهند که ارتفاع نصب بررسیهاي فوق نشان می. کردند
هاي حشرات تله یک عامل مهم و تأثیرگذار در شکار تله

تحقیق همخوانی  هاي ایناین با یافته. باشندمختلف می
ک تالش نا ین ید که اد خاطر نشان گردیبا دارد، ولی
به براوردهاي هاي تخم تله شمارشهاي تبدیلتمام براي 

ر تراکم یگري نظیار دیرهاي بسیباشد و متغمیمطلق 

                                                 
2 Strata  
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اري یت آبیی، وضعیط آب و هوایزبان، شرایعی میطب

نده مد نظر یستی در مطالعات آیز بایره نیمحصول و غ
در تالشی مشابه،  )2002(میالر و همکاران  .دنریر گقرا

 Planococcusطرح تله را در شکار شپشک آرد آلود 

ficus Signoret داري بررسی کردند و همبستگی معنی
ضمناً . گیري یافتندها با روشهاي بصري نمونهبین تله

هاي کارتی هاي دلتا بیش از تلهمعلوم شد که تله
 .نداندازبدام میذکور را دوطرف چسبناك شپشک م

هاي تخم سن گندم نیز از مواردي است طرح و رنگ تله
  .هاي آینده باید طرف توجه قرار گیردکه در بررسی

د خاطر نشان گردد که بر یبه عنوان جمعبندي با
د در نصب ی، نقش ارتفاع باقین تحقیافته هاي ایاساس 

ها به نظر اما تراکم در تله  ردیتله ها مورد توجه قرار گ
را با وجود ین کننده اي باشد، زییرسد عامل تعنمی

ست و یدار، از روند خاصی برخوردار نتفاوتهاي معنی
ناشی از احتماالً ها ن تفاوتیبه طوري که ذکر شد، ا

زبان و یعی تخم میژه پراکنش طبیبه وگر یعوامل د
  .باشداثراتی که در پراکنش انگل دارد می

  
  سپاسگزاري

لعه با امکانات مالی دانشگاه تهران به ثمر ن مطایا
داند زانی میینگارنده خود را منت دار تالش عز. دیرس

ک یان ین میدر ا. انداري دادهین امر او را  یکه در تحقق ا
ان حسن نظري و یتشکر خالصانه و از سر صدق به آقا

ن سفرها یدي نوچه ده سادات که در این سید حسیس
غ یي خود درهاي بی شائبهاز کمکمرا همراهی نموده و 

ضمناً از کشاورزان زحمتکش . مینمااند نثار میدهینورز
زي که با مساعدت و روي گشاده حضور ین عزیو مالک

ن یما را در مزارع خود تحمل نمودند قدردانی و حاصل ا
  .مینماشکش مییتالش را به حضورشان پ
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